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 PROTOKOLL  

 

fört vid SPRF avd. 20 styrelsesammanträde 2014-08-05 kl. 09.00. 

 

Plats:  Föreningslokalen Drottninggatan 21 

 

Närvarande: Per-Ulf Sandström, Lisa Forslund, Carin Johnsson, Ulla Röding, Anita 

Lindgren, Anitha Törnblom, Ragne Holmström, Eila Hämäläinen, Mats 

Hillergren § 114-121 

Adjungerad: Bert Selström del av § 111 och 116                    

Ej närvarande:     Rose-Marie Flodström, Leif Arltoft, Hans Pettersson 

 

 

§ 106  Öppnande 

Ordförande Per-Ulf Sandström hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat. 

 

§ 107 Dagordning. 
Dagordningen godkändes. 

 

§ 108 Föregående protokoll 
Föregående sammanträdesprotokoll justerades och lades till handlingarna. 

 

§ 109 Inkomna skrivelser 
Inga inkomna skrivelser. 

 

§ 110 Utgående skrivelser. 
Inga utgående skrivelser. 

 

§ 111 Rapporter. 
Kassör 

Carin redogjorde för uppföljning av budgeten tiden 2014-01-01 -2014-07-30. 

Vi ska ha koll på intäktssidan. 

Kostnad för tryckning Aktivisten 1500 ex. är 10250:- 

Hyran för förrådet på Johannesgatan för april till december 2014 blir 500:- 

Får bara hyra det under år 2014. 

Carin kommer att lämna nycklarna till Hasse Johansson. 

Telefonen på lokalen fungerar inte. Uppdrogs till Hasse Pettersson att titta över 

abonnemanget. 

Förbundsstyrelse 

Representanter från förbundsstyrelsen åker runt till distrikten. Det är nu Norrbottens tur. 

Vid nästa distriktsstyrelse ska någon vara med. 

Bert tar upp frågan med Hasse. 

SKPF har haft sin kongress. Grundtanken är att det ska bli ett samarbete. 

Centralt sparas pengar genom samverkan. 

Tidningarna svårt att få lönsamhet. Vissa saker kan vara gemensamma. Utredning angående 

detta pågår. 
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Distriktet 

Inget nytt nu. 

KPR 

Inget nytt. 

AU 

Inget nytt. 

Äldre. 

Inget nytt 

 

§ 112 Cirklar  
Cirklar för hösten startar i september. 

Svampkurs tas upp med Vuxenskolan. 

    

§ 113 Resor. 
Båtresan samt resan till NOLIA mycket trevliga resor 

Till den 8 oktober planeras en resa till Norrbottensteatern, soppteater. 

Resa med övernattning planers den 24-25 oktober till Rovaniemi. 

En resa till IKEA den 17 november samt till Kottarnas revy den 24 januari 2015. 

Frågan om ersättning till de som är medhjälpare på resor tas upp på styrelsen i september. 

 

§ 114 Rekrytering/PR  
Hittills i år har vi fått 82 nya medlemmar. 

Av de som fanns på varningslistan har 16 personer betalat sin avgift. 

Till de som inte betalat skickas inte Aktivisten. 

 

§ 115 Verksamhetsplan 

Vi följer den rätt bra. 

 

§ 116 Skördefesten 
Planeringen för skördefesten pågår. 

Bert tog upp frågan om försäljning av alster från slöjden. Någon måste ta hand om det. 

Ragne pratat med Sixten Wahlberg angående frågan och rapporterar till Bert. 

 

§ 117  Valberedning avdelningen 
Eberth Gustafson och Britt-Inger Olsson är tillfrågade och verkar kunna ta på sig det. 

Ragne kollar med Carl-Henrik Dahlin 

 

§ 118 Återrapportering. 
Rabattavtal 

Eftersom det varit semestertider har det varit svårt att få svar från alla företag. 

Ny uppdatering vid nästa styrelse. 

Avtalet ska läggas in på hemsidan när det är klart. 
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§ 119 Nya frågor. 
Modevisning 

Vestmans dam & herr har möjlighet att medverka någon gång under oktober månad.  

Den 16 oktober finns Å-center bokad. 

Per-Ulf kollar med Rose-Marie angående lämplig förtäring. 

Lisa kontaktar Gertrud Carlsson som är kontakt person i frågan för SKPF. 

Pub-afton 

Pub-afton är planerad till den 22 augusti. Om fint väder finns nu möjlighet att sitta ute på 

nybyggd altan. 

Per-Ulf lämnar in annons. 

Beställning kuvert 

Beslutade att Carin beställer 3000 kuvert med den nya adressen. 

 

§ 120 Träffpunkt pensionärer. 
20/8 Carin, 27/8 Per-Ulf, 3/9 Ragne. 

 

§ 121 Avslutning. 
Per-Ulf tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet. 

 

 

 

 

 Per-Ulf Sandström  Lisa Forslund 

 Ordförande   Sekreterare 


